
Course 
Mens in 

Ontwikkeling

We zijn allemaal mens, tussen andere mensen Maar is 
wie is DE MENS? Wat betekent het om MENS te zijn? 

En hoe zorg je dat je als MENS en als professional 
zingeving ervaart, in ontwikkeling blijft en optimaal tot 

je recht komt? Deze fundamentele vragen vormen de 
basis voor de Coherence-course Mens in Ontwikkeling. 

Speciaal voor wie eerder de Coherence Principles 
course heeft gevolg en zich verder in Coherence 

wil ontwikkelen, organiseren wij in samenwerking 
met &Uzelf uit Burgum de vervolgcourse Mens in 

Ontwikkeling in Noord-Nederland. 

Geïnspireerd door het Coherence gedachtengoed bouw 
je in de course aan een eigen, integraal beeld van de 
mens en verrijk je jezelf met diepgaande kennis over 

menselijke behoeften, krachten en vermogens. 

houseofcoherence.nl

Leer in 4 dagen holistisch te kijken 
naar de mens en je eigen mens-zijn



Data:
Dag 1: woensdag 8 februari Burgum

Dag 2/3: woensdag 8 en donderdag 9 maart  

Den Dolder (met overnachting)

Dagdeel 4: woensdagochtend 29 maart  

afronding in Burgum

Groepsgrootte:
6-7 deelnemers

Investering:
€ 2.395 excl. BTW

Locaties:
De Molkfabryk in Burgum en 

House of Coherence in Den Dol-

der. Overnachting bij de Ernst 

Sillem Hoeve in Den Dolder. 

Bedoeld voor:
ondernemers, 

directeuren, managers, business 

professionals

Inschrijven:
meld je aan via het inschrijf-

formulier op onze site:

Meer informatie? Interesse? We vertellen je graag meer. Bel 030 763 09 48 of mail naar connect@houseofcoherence.nl

Toepassen en eigen maken
Aan de hand van diverse opdrachten en reflectiemomenten sta je 
uitvoerig stil bij je eigen mensbeeld en mens-zijn. Zelfonderzoek, 
praktijkoefening en reflectie zijn daarom belangrijke elementen 
in deze course. Je sluit de course af met een persoonlijk werkstuk 
waarin je je eigen mensbeeld schetst. 

Coherence Leiderschapsprogramma
De course Mens in Ontwikkeling is één van de vier kenniscourses in 
het Coherence Leiderschaps-programma. Je kunt deelnemen als je 
eerder de Coherence Principles course hebt gevolgd. 

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger 
van het Coherence gedachtengoed. Anco van der Vliet, eigenaar 
van &Uzelf en vanaf het eerste uur cursist en inmiddels partner van 
House of Coherence, is programma coach van de groep. 

Studiemateriaal 
Als deelnemer krijg je toegang tot het digitale Coherence Platform. 
Hier vind je het studiemateriaal, de opdrachten en waardevolle 
achtergrondinformatie. Daarnaast is het platform een online 
ontmoetingsplek voor andere leden van de Coherence Community. 

Certificering 
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een 
certificaat.

Locatie 
We geven de course op twee locaties: De Molkfabryk in Burgum 
en House of Coherence in Den Dolder. De eerste en de laatste dag 
zijn in Burgum, tussendoor kom je voor een tweedaagse naar Den 
Dolder, waar je verblijft op het prachtige landgoed Ewijckshoeve en 
overnacht in de naastgelegen Ernst Sillem Hoeve. Het arrangement 
(locatie, lunches, diner en overnachting) is bij de prijs inbegrepen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

MENS IN ONTWIKKELING
In de course  Mens in Ontwikkeling  leer je op een holistische en 
integrale manier te kijken naar de mens en je eigen mens-zijn. In 
een programma van vier dagen maak je stap voor stap kennis met 
een integraal mensbeeld, dat uitgaat van een eenheid tussen 
lichaam, ziel en geest. 

Dit mensbeeld biedt inzicht in de diepgaande relatie tussen mens 
en organisatie en laat zo een waardevol licht schijnen op thema’s 
rond zingeving, leiderschap en persoonlijke groei. De course is 
daarom onmisbaar voor wie met meer bewustzijn wil werken aan 
zijn/haar eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van anderen. 

De ordening van Coherence 
Bij alle onderdelen van de course wordt de ordening van 
Coherence gebruikt. Dit vormt een grondslag om de samenhang 
te zien en te begrijpen. We maken daarbij gebruik van het 
Coherence Identiteitsmodel, het Kompas en het 7-krachtenmodel.  
We borduren hiermee voort op de inhoud van de Coherence 
Principles course, nu helemaal toegespitst op de mens. 

Opbouw van de course
Tijdens de eerste dag kijken we naar hoe een mens is opgebouwd. 
Je ontdekt hoe het fysieke lichaam, vitaliteit, menselijke basis-
behoeften, psychologische dynamiek en het bewustzijn met elkaar 
samenhangen en op elkaar inwerken. 

In het tweede deel kijken we naar de mens in ontwikkeling. Je krijgt 
inzicht in de betekenis van je biografie en leert welke persoonlijke 
en professionele thema’s kenmerkend zijn voor de verschillende 
levensfasen die je doorloopt. 

In deel drie kijken we naar de mens in relatie tot de omgeving.  
Je maakt kennis met de levensgebieden van de mens en verkent 
hoe je je als mens verhoudt met de wereld om je heen. 

In deel vier zoomen we in op de mens als professional. Thema’s die 
hierbij aan de orde komen zijn zingeving in je werk, de waarde van 
je unieke professionele signatuur en hoe je als professional trouw 
blijft aan jezelf.

Samen Friesland 
       Coherent maken!
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